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،دا�ه ���ت �واپ�مایی ��وری -��ان�  .............................. 

 استاديار هيات علمي ،-1
(نويسنده مخاطب) 09127128450sarafraz@mut.ac.ir، دانشجوي دكتري -2

 توسعه مدل آيروديناميكي و كنترل ربات پرنده گام متغير
 2 ياسين سرافراز ،1 فريد شاهميري

جنب انيستيتو –تهران جاده مخصوص كرج -مجتمع هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 مجتمع هوافضا-پاستور

 چكيده 
-هاي كنترل ربات هوايي چهارپره هدف از اين تحقيق توسعه روش

ا استفاده از مكانيسم گام متغير و مقايسه آن با روش غالب ب -كوادروتور
ها مبني بر تغيير سرعت دوران روتورهاي اصلي، گونه پرنده كنترل اين

 6است. متدلوژي و فن حل مسئله مبتني بر استخراج معادالت حركت 
تريم، خطي سازي  درجه آزادي براي كوادروتورهاي گام متغير، محاسبات

نهايتاً طراحي سيستم كنترل خطي و غيرخطي است كه معادالت حركت و 
سازي ديناميكي در  شده است. مدل البته براي پوشش فاز پرواز ايستا تنظيم

اين بررسي اساساً شامل مدل آئروديناميك روتورهاي اصلي در رينولدز 
سازي ديناميكي موتور و سيستم پيشران با تلفيق تئوري  پايين، مدل

 مكان گيري بهره و توان مصرف حداقل قيد با. است پره المان–مومنتوم 
حلقه  2سازي شده و با  سازي پرواز ايستا، پياده ، بهينهها ريشه هندسي

رل موقعيت پرنده در نتهاي خطي است. ك وضعيت و موقعيت از روش
. اين دهد يمكانيسم گام متغير بهبود مانور پذيري پرنده را نمايش م

 هاي چهارپره منجر گردد. ه پاكت پروازي رباتتواند به توسع دستاورد مي
 كنترل خطي المان پره، يتئور كوادروتور، گام متغير، واژه هاي كليدي:

 مقدمه 
بالگرد است كه از چهار روتور اصلي براي هدايت و  پهپادكوادروتور يك 

نمايد. هدايت و كنترل اين پرنده اغلب با تغيير  كنترل پرنده استفاده مي
گيرد.  ران روتورهاي اصلي و تغيير نيروها و گشتاورها صورت ميسرعت دو

حلي  تغيير زاويه گام پره روتور اصلي، راه سميمكانتجهيز كوادروتور به 
چاالكي در مقايسه با  تيتقومنطقي و مناسب براي افزايش مانور پذيري و 

هاي  ي گام ثابت است كه منجر به خلق و توسعه فرصتكوادروتورها
دهد كه  ها نشان مي بيشتري خواهد شد. مطالعات و بررسي عملياتي

اي درزمينه كوادروتورهاي گام ثابت صورت گرفته است.  تحقيقات گسترده
انتگرالي را بر روي -مشتقي-واپايشگرهاي تناسبي [2]و طيبي [1]لي

اند. همزمان با توجه به  نموده  سازي سازي و شبيه كوادروتور گام ثابت پياده
تحليل  [4]بوعبداهللاسمير  و[3]هاي كوادروتور، مارتين پرنده رژيم خاص

 ي پايين را طراحي واپايشگرنولدزهايري پرواز كوتنروتور در كيناميآئرود
، مداني ]5[خطي در حوزه كوادروتور گام ثابت انجام دادند. در ادامه احمد

دروتور گام با استفاده از واپايشگر گام به عقب، پايدار كوا[7] يالي-و يو[6]
هاي صورت گرفته در ثابت را توسعه دادند. عليرغم گستره فعاليت

كوادروتور گام ثابت؛ استفاده از تغيير زاويه گام در كنترل پرنده براي بهبود 
عملكرد و توسعه پاكت پروازي كوادروتور كمتر موردتوجه قرارگرفته است. 

ق به ساخت يك بررسي و وي موف [8] اين روش اولين بار توسط آستين

كوادروتور با مكانيسم گام متغير شد. البته در نتايج اين تحقيق گزارشي از 
ها ارائه نشده است.  كننده طراحي سامانه كنترل خودكار و يا طراحي كنترل

واپايشگر خطي را براي كوادروتور گام متغير طراحي [9] چيني در ادامه مي
 سازي كرد.  ر آن پيادهسازي دوبعدي مسير را د نمود و سپس بهينه
شده نخست يك مدل  منظور پوشش نقاط ضعف مطرح در تحقيق حاضر به

به انضمام ديناميك موتور) مبتني بر تئوري مومنتوم و جامع (ديناميكي 
شود. سپس با استفاده از مدل ديناميكي  طور جامع بررسي مي المان پره به

ثابت و گام متغير هاي گام  اي بين مكانيسم مجموعه پيشران مقايسه
كنترل وضعيت و موقعيت پرنده با واپايشگرهاي خطي بعدازآن شده و  انجام

 6ساز  شده در شبيه سازي واپايشگرهاي طراحي شده است. طي پياده طراحي
درجه آزادي و مقايسه توان مصرفي در هر روش، عملكرد دو مكانيسم 

 گردد.  مقايسه مي

 مدل آئروديناميك روتور اصلي
تلفيق تئوري مومنتوم و المان پره، براي محاسبه نيروها واز 

. [10]شود گشتاورهاي آئروديناميكي روتور اصلي در پرواز ايستا استفاده مي
روتور اصلي ايرفويل استاندارد   بر اساس اين تئوري و با فرض اينكه پره

توان نشان داد كه نيروها و ، مي"1و  2 يها شكل"مطابق          است
و به  𝑑𝑦اورهاي آئروديناميكي در يك المان ديفرانسيلي به ضخامت گشت

 :گردد با از مركز دوران روتور اصلي برابر مي 𝑦فاصله 
)۱( 𝑑𝐿 =

1
2𝜌𝑐𝑣

2𝐶𝑙𝛼𝛼𝑑𝑦
)۲( 𝑑𝐷 = 1

2
𝜌𝑐𝑣2𝐶𝐷𝑑𝑦  

 واضح است: "2شكل "با توجه به 
(۳) 𝑉 = �(𝑢𝑃)2 + ( 𝑢𝑇)2 

𝑢𝑇با توجه  ≫ 𝑢𝑝 توان نتيجه گرفت: در شرايط پرواز ايستا مي 
(۴) 𝑉 = 𝑢𝑇 = Ωr 

توان نشان داد كه تصوير نيروهاي پسا  مي "1كل ش"از طرفي مطابق 
و برآي المان در صفحه روتور اصلي به فرم ذيل خواهد شد: 

(۵) 𝑑𝑇 = �𝑑𝐿𝑠𝑖𝑛𝜙 − 𝑑𝐷𝑠𝑖𝑛𝜙� 
(۶) 𝑑𝑄 = �𝑑𝐿𝑠𝑖𝑛𝜙 + 𝑑𝐷𝑐𝑜𝑠𝜙�𝑦 

) و فرض سرعت القايي يكنواخت در 1) در (4با جايگذاري رابطه (
توان  مي 𝑅تا  0) در فاصله 5گيري روي معادله ( لروتور اصلي، با انتگرا

 شود با: نشان داد كه تراست روتور اصلي برابر مي
(۷) 𝑇 = 𝜌𝑐3/4𝛺

2
 𝑅𝑝3𝐶𝑙𝛼

𝛼
3

صورت ذيل است:  همچنين مقدار گشتاور موردنياز براي چرخش پره به
(8) 𝑄𝐿 = 𝜌𝑐𝑅𝑝4𝛺2 �

𝐶𝐷0 + 𝐶𝐷𝑖𝜃2

4 −
𝐶𝐿𝛼𝜃
3𝑅𝑝𝛺

�

مدل رياضي موتور الكتريكي
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 "3شكل "با توجه به براي تكميل مدل رياضي كوادروتور گام متغير  
  توان نوشت: با استفاده از قانون كيرشهف ميو 

(9) 𝑣 = 𝑅𝑖 +
Ω
𝐾𝑉

 
رفي نيز در موتور برحسب مقدار سرعت دوران از قدار جريان مصم

 شود: رابطه زير محاسبه مي
(10) 𝑖 = 1

𝑅
(𝑣 − 𝜔

𝐾𝑉
) 

 شود: بر اساس قانون بقاي مومنتوم نتيجه مي
(11) 𝐼�̇� = 𝑄𝑀 −𝑄𝐿 

  
ن و جريان بدو 𝑖توان از اختالف جريان گشتاور موتور الكتريكي را مي

 :نمود، لذا انيب 𝐾𝑞گشتاوربر ثابت  ، تقسيم𝑖0بار 
(12) 𝑄𝑀 =

(𝑖 − 𝑖0)
𝐾𝑞

 

) مدل موتور 11) در رابطه (10و () 12با جايگزيني معادالت (
 صورت ذيل خواهد شد:  الكتريكي به

(13) 𝐼Ω̇ = ��𝑣 −
Ω
𝑘𝑣
�

1
R− 𝑖0�

1
Kq

− QL 

) مدل ديناميكي روتور اصلي و 13( )، در معادله موتور8با جايگزيني (
 زير است: صورت بهموتور 

(14) 

𝐼Ω̇ = ��𝑣 −
Ω
𝑘𝑣
�

1
R− 𝑖0�

1
𝐾𝑞

− 

                                   𝜌𝑐𝑅𝑝4Ω2 �
𝐶𝐷0+𝐶𝐷𝑖𝜃2

4
− 𝐶𝐿𝛼𝜃

3𝑅𝑝Ω
�  

 مجموعه دوراني سرعت تغييرات كه است واضح فوق رابطه مطابق
 پره) گام( حمله زاويه و موتور ولتاژ به زمان هم) اصلي روتور( پيشران
 استفاده با پيشران سيستم تبديل توابع آوردن دست به براي .است وابسته

 فرض با و باال به دوم مرتبه جمالت نمودن رنظ صرف و تيلور بسط از
 پره، گام تعادل زاويه و ايستا پرواز در اصلي روتور دوراني ثابت سرعت
 :شود مي سازي خطي) 14( معادله

(15) 

 
∆Ω̇ = −1

𝐼
[ 1
RKVKQ

+ 2𝜌𝑐𝑅𝑝4
𝐶𝐷0
4
Ω0 + 2𝜌𝑐𝑅𝑝4

𝐶𝐷𝑖
4

 Ω0𝛼0

𝜌𝑐𝑅𝑝4
𝐶𝐿𝛼
3𝑅𝑝

𝛼0∆Ω]

+ 1
I
� 1
RKQ

 − 2𝜌𝑐𝑅𝑝4
𝐶𝐷𝑖
4
Ω02𝛼0 + 𝜌𝑐𝑅𝑝4

𝐶𝐿𝛼
3𝑅𝑝

Ω0�
⌈∆𝑣⌉
⌊∆α⌋

 

 ورودي عنوان به .α,𝑣 و حالت متغير عنوان به Ω ،)15( معادله در 
 از تفكيك جهت پره شعاع كه است ذكر به الزم. اند شده تعريف سيستم
 رابطه باال معادله. است شده داده نمايش 𝑅𝑝 با موتور الكتريكي مقاومت

 ارائه پره گام زاويه و ولتاژ تغييرات به را اصلي روتور دوران سرعت تغيير
 ثابت گام و متغير گام كوادروتورهاي ديناميكي رفتار مقايسه امكان و داده

 . است نموده ايجاد را يكديگر با
 

 ضرايب آئروديناميكي پره در رينولدز پايين
 بوده پايين رينولدز عدد مقدار كوچك، ابعاد دليل به كوادروتور يك در

 خاصي وديناميكآئر الزامات به منجر ها آرام روي پره جريان درنتيجه و
 در آئروديناميكي ضرايب محاسبه پيچيدگي باعث پديده اين. گردد مي

 روابط، سازي پياده نيز براي تحقيق اين در. شود مي [11]كوادروتورها
طبق . گيريم مي نظر در 1 جدول فني مشخصات با را كوادروتوري

 ايستا، پرواز فاز در اصلي روتور پره روي بر رينولدز عدد محاسبات حداكثر
 از استفاده با رينولدز، پايين عدد به توجه با لذا. است 105 حدود

) NACA 0009 ايرفويل( پره المان آئروديناميكي ضرايب XFOILافزار نرم
 است شده ارائه 2 جدول در و محاسبه

 
 مشخصات كوادروتور گام متغير 1جدول 

 مقدار يرمتغ
 0.6 kg (w) حداكثر وزن برخاست

 AXI-2208 )3الكتريكي (جدول موتور 

 𝐼𝑍 0.013ممان اينرسي
 𝐼𝑋 0.0075ممان اينرسي
 𝐼𝑌 0.0075ممان اينرسي

 L( 17 cm( طول بازوي پيشران
 𝑁𝐴𝐶𝐴 0009 ايرفويل پره

 cm 2.5 وتر پره
 cm 11 شعاع پره

 0.0007 ممان اينرسي پره

 
و  0.1 در ماخ 𝐍𝐀𝐂𝐀 𝟎𝟎𝟎𝟗 ضرايب آئروديناميكي ايرفويل 2جدول 

 𝟏𝟎𝟓عدد رينولدز 

Ci = CD2 CD0 CL0 CLα 

0.021 0.0123 0 2.87 

 
𝐀𝐗𝐈مشخصات موتور  3جدول  − 𝟐𝟐𝟎𝟖 

i0 R KQ KV 

0.35 0.26 100 1100 

 
براي درك بهتر عملكرد كوادروتور گام متغير با بارگذاري ضرايب 

) تغييرات نيروي تراست 8( و) 7در معادالت ( 2آئروديناميك جدول 
در براي كوادروتور گام متغير  و سرعت دوراني روتور اصلي برحسب گام پره

 شده است. نشان داده "4شكل "
سرعت  تراست روتور اصلي براي پرواز ايستا، در تركيبات مختلفي از

گونه كه مالحظه  دستيابي است. همان دوراني روتور اصلي و زاويه گام قابل
شود سرعت تغييرات نيروي تراست به ازاي تغييرات زاويه گام پره بسيار  مي

باالتر از سرعت تغييرات نسبت به تغييرات سرعت دوران روتور اصلي است 
بر  گام ثابت است. كه بدون ترديد اين نقطه قوت كوادروتور گام متغير به

) و در فضاي الپالس براي يك مجموعه پيشران با دو 15معادله ( اساس
 مكانيسم مختلف، واضح است كه 

)۱۶( ∆T(s)
∆v(s) =

0.2172
s +  0.536 

)۱۷( ∆L(s)
∆α(s) =

6.742 s +  3.161
s +  0.536  

 هاي گام ثابت و گام متغير؛ سرعت دوراني در يسممكانبراي ارزيابي 
راديان بر ثانيه در  850دور بر دقيقه معادل حدود  8000پرنده روي مقدار 

𝜃است. همچنين زاويه گام روتور اصلي نيز مقدار  شده گرفتهنظر  = 8∘ 
 واحد، پله تراست فرمان به پيشران سامانه پاسخ اوليه شرايط اين است. با

هاي شكل"گونه كه در  هماناست.  شده داده نشان "6و  5هاي  شكل".در
نه گام متغير از سرعت باالتري برخوردار است. شود، ساما ديده مي "6و5

 اندازه يابد، مي افزايش پره گام زاويه مقدار كه هنگامي داد نشان توان مي
 افزايش از حاصل پتانسيل انرژي به و كاسته اصلي روتور دوراني سرعت
 از بخشي گرفت نتيجه توان مي اساس اين بر. گردد مي تبديل پرنده ارتفاع
 .گردد مي برآ مقدار افزايش باعث پره در شده خيرهذ جنبشي انرژي
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 مدل ديناميكي كوادروتور گام متغير
درجه آزادي كوادروتور گام متغير  6در اين قسمت معادالت ديناميكي 

. طبق [12]شود شامل بدنه، روتور اصلي، موتور الكتريكي استخراج مي
 اند از: تعريف معادالت حركت دوراني عبارت

)18( �
ṗ
q̇
ṙ
� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡bu1

Ix
+
�Iz − Iy�qr

Ix
+

Izrot .ωzrot. q
Ix

bu2
Iy

+
(Ix − Iz)pr

Iy
−

Izrot .ωzrot . p
Iy

u3
Iz

+
�Iy − Ix�pq

Iz
+

Izrotω̇zrot
Iz ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 :مركز ثقل برابر است با معادالت حركت خطي

)19( 
�̇� = (𝑣𝑟 − 𝑞𝑤 − 𝑔sin𝜃) 
�̇� = (𝑤𝑝− 𝑟𝑢 − 𝑔sin 𝜙cos𝜃)  
�̇� = (𝑞𝑢 − 𝑝𝑣− 1

𝑚
𝑢4 + 𝑔cos 𝜙 cos𝜃)  

 گردد: روزرساني مي زواياي اويلر پرنده نيز از رابطه زير در هرلحظه به

)20( �
�̇�
�̇�
�̇�
�=�

1 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑡𝑎𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑡𝑎𝑛𝜃
0 𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑠𝑖𝑛𝜙
0 𝑠𝑖𝑛𝜙/𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜙/𝑐𝑜𝑠𝜃

� 

 4هاي كنترلي كوادروتور از تغييرات مقدار تراست و گشتاور  فرمان
 آيند: مي دست بهمجموعه پيشران 

)۲۱( 

𝑢1 = 𝑇4 − 𝑇2  

𝑢2 = 𝑇1 − 𝑇3  

𝑢3 = 𝑀2 + 𝑀4 − 𝑀1 − 𝑀1~𝐶 ∗ (−𝑇1 + 𝑇2 − 𝑇3 + 𝑇4) 

𝑢4 = �𝑇𝑖

4

𝑖=1

 

معادله مكان پرنده در مختصات اينرسي نيز با استفاده از زواياي اويلر 
 صورت زير است:  و سرعت خطي پرنده در مختصات بدني به

)۲۲(  �
�̇�
�̇�
�̇�
� = 𝑅𝜑𝜃𝜓−1 �

�̇�
�̇�
�̇�
�  

 ،با توجه به پرواز ايستاي پرنده در حالت پايدار، زواياي اويلر
ي تداخلي ها ترمتوان از  ، لذا مياستاي و خطي صفر  هاي زاويه عتسر

كرد. همچنين چون زواياي اويلر صفر است  نظر صرفطولي و عرضي 
ي در مختصات بدني براي زواياي اويلر نوشته ا هيزاومعادالت شتاب 

 شود.  مي

)23( 
�̈� = 𝑢4

𝑚
  

�̈� =
𝑏𝑢1
𝐼𝑥

 

𝜃(𝑠)تابع تبديل 
∆𝑣/𝛼(𝑠)
تغيير زاويه گام كوادروتور به تغييرات  دهنده نشان 

ولتاژ و يا تغييرات زاويه گام ملخ است. اين تابع تبديل از تركيب معادالت 
ي كنترلي و تابع تبديل تراست به ها فرمان)، 23ي پرنده (ا هيزاوشتاب 

 شود.  ) محاسبه مي16و  17ولتاژ ( زاويه گام ملخ و يا

)24( 𝜃(𝑠)
∆𝑣(𝑠) =

𝜃(𝑠)
∆𝑙(𝑠) ∗

∆𝐿(𝑠)
∆𝑣(𝑠) =

2𝑏
𝑠2𝐼𝑦

∗
0.2172

𝑠 +  0.536 

)25( 𝜃(𝑠)
∆𝛼(𝑠) =

𝜃(𝑠)
∆𝑙(𝑠) ∗

∆𝐿(𝑠)
∆𝛼(𝑠) =

2𝑏
𝑠2𝐼𝑦

∗
6.742 𝑠 +  3.161

𝑠 +  0.536  

درجات آزادي پرنده نيز به همين ترتيب به دست توابع تبديل بقيه 
خواهد آمد. البته براي كنترل زاويه سمت پرنده از گشتاور توليدي ملخ 

شود. با توجه وجود رابطه خطي بين مقدار گشتاور و مقدار برآ،  استفاده مي
 شود  صورت ذيل بيان مي تابع تبديل آن نيز به

)26(  
ψ(s)
∆v(s) =

0.045
s2Iz

∗
0.2172

s +  0.536 

)27(  
ψ(s)
∆α(s) =

0.045
s2Iz

∗
6.742 s +  3.161

s +  0.536  

 
 حداقل توان مصرفي

ي مختلف پروازي كوادروتور ها ميرژحداقل كردن توان مصرفي در 
از  گردد يم. با توجه به مانور ايستا كه در اين تحقيق بررسي ستينيكسان 

رابطه  شده است. براي بهينه كردن پرواز ايستا استفاده "بار توان"ت نسب
 اين نسبت به شرح زير است 

(۲۸) powerloading = T
P
  

روتور نسبت به توان  مجموعهنسبت تراست توليدي توسط  "بار توان"
ي تر مناسبمصرفي است. هرچه اين نسبت باالتر باشد پرنده از عملكرد 

مجموعه پيشران شامل ملخ و  "بار توان"مقدار  "7شكل"برخوردار است. 
 هاي مختلف رسم شده است. مقدار تراست در دور برحسبموتور 

بهترين راندمان در پرواز ايستا مربوط به  "7شكل "با توجه به 
RPM = در اين شرايط مقدار تراست توليدي نسبت به توان  .است 6000

از ضريب  "بار توان"مقدارمصرفي بيشترين مقدار است. براي درك بهتر از 
 گردد. كه در بالگردها مرسوم است نيز استفاده مي شايستگي

𝐹𝑀 = 𝑇
𝑃�

𝑇
2𝜌𝐴

          (29) 
گردد.  ضريب شايستگي استفاده مي دئاليارمول باال براي مقدار ف

تواند در مقايسه بين انواع روتورها  بعد است و مي ضريب شايستگي بي
 پرواز دربراي  دئالياقرار گيرد. اين ضريب نسبت بين توان  مورداستفاده

ضريب شايستگي " 8شكل "در  مقايسه با توان واقعي مصرفي است.
رسم شده است. مقدار ضريب شايستگي  CTبرحسب ضريب تراست 

هاي  است. در پرنده 0,55تا 0,3مجموعه روتور و موتور الكتريكي حدود 
هاي واقعي است. با بررسي  ضريب شايستگي نصف پرنده تفريحي و مدل،

دور  6000بهترين عملكرد براي پرواز ايستا در سرعت دوراني  "بار توان"
آيد. اين به معني  مي  دست بهدرجه  10بر دقيقه و زاويه گام حدود 

براي مقايسه  "9شكل"مصرف است. در  ازنظرحالت پروازي  نيتر نهيبه
ي ها شهيردر شرايط پرواز ايستا، مكان هندسي  پايداري وسيله پرنده

در سيستم حلقه بسته طي شرايط مختلف سرعت دوراني رسم شده است. 
RPM = كه نشان مكان هندسي به سمت چپ ميل بيشتري داشته  6000

اين است كه در اين  توجه قابلاز پايداري بيشتر در اين شرايط است. نكته 
. لذا بهترين داد يمحالت را نشان  نيتر نهيبهنيز  "بار توان"مقدار نسبت 

حالت مصرف انرژي و همچنين پايداري پرنده در استفاده از مكانيسم گام 
 گام بيشتر است. متغير و همچنين مقدار سرعت دوراني كمتر و زاويه 

 
 وضعيت كوادروتور كنترل
دهد كه در مكانيسم كنترل پرنده با  ها نشان مي مكان هندسي قطب 

در  كه يدرحالپرنده ناپايداري ذاتي دارد.  "10شكل"استفاده از تغيير ولتاژ 
در سمت چپ و همچنين  ها قطبمكانيسم كنترل زاويه گام به دليل وجود 

هاي ورودي از  دارتر است و در دنبال كردن فرمانسرعت باالتر، سامانه پاي
هاي حلقه  مكان هندسي قطب هرچند عملكرد بهتري برخوردار خواهد بود.

بسته مكانيسم گام متغير سمت چپ محور است؛ ليكن به دليل قطب در 
 ساز هيشباز مرتبه دوم، حلقه باز سيستم ناپايدار است. با استفاده از  مبدأ

MATLAB  باز، زاويه پيچ كوادروتور به ورودي پله واحد نمايش پاسخ حلقه
دهد سيستم با استفاده  نشان مي "11شكل "گونه كه  است. همان شده داده
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براي بهبود پاسخ  از هر دو مكانيسم گام متغير و گام ثابت ناپايدار است.
گردد. توابع كنترلر  ساده استفاده مي Lead-Lagسيستم كنترل از 

 شرح ذيل است به  شده يطراح

(30) 𝑘𝜃_𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒_𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 0.3
 𝑠 + 1

 𝑠 +  10 

(31) 𝑘𝜃_𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑_𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 2.5
 s + 0.02
 s +  50  

𝐼𝑋البته با توجه به تقارن ممان اينرسي در كوادروتور  = 𝐼𝑍 ًعمال 
كنترلر  جهيدرنتيكسان و (𝜙)ي عرض و(𝜃) يطولتوابع تبديل دو مود 

 . نيز مشابه هستند ها آني دارسازيپابراي  ازيموردن
گشتاور اعمالي بر روي  العمل عكسسمت پرنده از  ،𝜓براي كنترل 

كه مقدار تراست كلي پرنده ثابت مانده  زمان همتا  گردد يمها استفاده  ملخ
حركت نداشته باشد ليكن در مقابل با تغيير دور  zو پرنده در راستاي 

 𝜓و با توجه به قانون بقاي مومنتوم، كوادروتور در محور سمت موتور 
ي ساز مدلدوران نمايد. بر اساس توابع تبديل زاويه سمتي كه در بخش 

ي مختلف ها حالتدر  MATLAB افزار نرماست؛ با استفاده از  آمده دست به
هايي  اغلب مانور در. البته دوش  ي ميطراحگام متغير و ثابت كنترلر خطي 

شود مقدار زاويه سمت پرنده را ثابت  ه براي پرنده در نظر گرفته ميك
و از ديگر مودهاي كنترلي براي انجام مأموريت استفاده  داشته نگه

 .ندينما يم

(32) 𝑘ψvariable_pitch =
2 𝑠 + 0.1
 0.4𝑠 +  1 

(33) 𝑘ψfixed_pitch = −
 3.3s + 1.32

 s +  33  

را بايد در تفاوت مكانيسم اعمال گشتاور در  اكنترلرهتفاوت عالمت 
سازي  گونه كه در بخش مربوط به شبيه محور سمتي جستجو كرد. همان

با  شده ارائهعملكرد يك مجموعه پيشران در مقابل فرمان ورودي پله 
براي  عمالًو  دينما يمافزايش زاويه گام ملخ مقدار دور موتور افت پيدا 

در دو  كنترلرهاحول محور سمت عالمت  سازي فرمان گشتاور پياده
مكانيسم مخالف خواهد بود. همچنين جالب است كه پرنده گام ثابت در 
اين مانور از عملكرد بهتري نسبت به پرنده گام متغير برخوردار است كه 

 علت آن در تفاوت مكانيسم اثر اين دو پرنده است.
 
 سازي كنترلر خطي شبيه

درجه آزادي  6سازي  در شبيه شده يطراحنترلر ي كساز ادهيپدر ادامه 
 "12شكل "در  MATLABافزار نرم Simulinkكامل پرنده با استفاده از 

گردد. مقايسه نتايج بهبود پاسخ در استفاده از مكانيسم گام متغير  ارائه مي
ها  دهد. براي تفكيك خروجي را در مقايسه با مكانيسم گام ثابت نشان مي

متر و براي زواياي  10است. براي ارتفاع  شده گرفتهنظر  ورودي متفاوت در
θوψ  كنترلرهاي است.  شده گرفتهدرجه در نظر  2و  5به ترتيب

شده در مودهاي ارتفاع و زواياي پيچ عملكرد مناسبي برخوردار  طراحي
دنبال   فرماني خوب بهدرجه آزادي غيرخطي  6ساز  هستند و در شبيه

ساز غيرخطي براي عدم ورود روتور پرنده به حالت  . البته در شبيهگردد يم
يي در عملگرها ها محدودكنندهدگي و يا اشباع الكتريكي موتور از وامان

هاي  ، محدوديت و اشكالي در پاسخها آنسازي  شده است كه پياده استفاده
" 13شكل  " ها نشان نداده است. سازي براي دنبال كردن ورودي شبيه

دهد. همانگونه كه در  توان مصرفي براي اتجام اين مانور را نمايش مي
هاي كنترلي گفته شد مكانيزم گام متغير بدليل استفاده   ه انواع روشمقايس

از انرژي جنبشي موجود در پره رفتاري سريعتر و درمقابل با مصرف توان 
 لحظه اي كمتري دارد.

 
 رل موقعيت كوادروتوركنت

بر كنترل ارتفاع براي كنترل موقعيت پرنده بايد از وضعيت  عالوه
 جهيدرنتپرنده و (𝜃,𝜙) پرنده بازخورد گرفته و با اعمال دستور به زواياي

به Y,X هاي جهت دادن به بردار تراست، كوادروتور را در راستاي محور
استفاده از مكانيسم گام  . با توجه به مزيت كنترل پرنده بادرآوردحركت 

سازي و نمايش داده  متغير؛ كنترل موقعيت روي اين مكانيسم پياده
از  Xگونه كه گفته شد براي جابجايي در موقعيت طولي  همان شود. مي

گردد. لذا در يك حلقه خارجي از مكان در  زاويه گام پرنده استفاده مي
عيت طولي پرنده پايدار راستاي محور بازخورد گرفته و با يك كنترلر موق

شود كه زاويه سمت در طول  شود. براي خطي سازي رابطه فرض مي مي
 مانور صفر بوده و زوايا كوچك هستند لذا:

(34) �̈� = (𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜑)𝑢4 𝑚⁄  → �̈� =
sinθ u4

m
 

(35) �̈� = (𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜑)𝑢4 𝑚⁄  → �̈� =
−𝑠𝑖𝑛𝜑𝑢4

𝑚
 

كه از رابطه معلوم است براي كنترل مكان در راستاي  گونه همان 
زاويه  جاديابا  فيتعربايد از ضريب منفي استفاده شود زيرا طبق  Yمحور 

 Yرول در كوادروتور؛ تراست پرنده باعث جابجايي در معكوس محور
باعث كاهش بردار نيرو  عمالًشدن بردار تراست  دار هيزاوشود. همچنين  مي

شود. كنترلرهاي  شده و باعث كاهش ارتفاع مي Zدر راستاي محور 
 X,Yشده براي كنترل موقعيت پرنده در راستاي محورهاي  طراحي

 صورت ذيل است: به

(۳۶) 𝑘𝑌,𝑋 = −/+(2 + 0.16s) 0.4 s +0.2
 s + 10

  

تغيير موقعيت پرنده  Simulinkبا استفاده از " 15و 14 هايلشك"در 
است. در اين  شده يساز هيشب (4,3,5)) به مكان0،0،0( گام متغير از مكان

و مقدار زاويه  قرارگرفته محدودكنندهسازي براي ورودي عملگرها  شبيه
 است شده  داشته نگهسمت پرنده در زمان مانور موقعيت مقدار صفر ثابت 

 
 يبند و جمع يريگ جهينت

 يريگ بهرهبا  يروتور اصل پره متغيرگام توسعه روش ق ين تحقيدر ا
 يمتدهااستفاده از  وشران يمجموعه پ يكيناميآئرودل جامع ياز تحل
 جهيدرنتو  ي، كاهش توان مصرفيريدر ارتقا مانور پذ ينيوروش ن ،بالگرد

مختلف كنترل  يها سميمكانسه يمقا. نمودش مداومت كوادروتور ارائه يافزا
در كنترل را ر يمتغ گامسم يمكان يبرتر ر،يگام ثابت و گام متغكوادروتور 

گام سم ياز مكان يريگ بهرهاست.   داده شيت پرنده نمايت و موقعيوضع
را  ياحتراق داخل ينه استفاده از موتورهايكنترل كوادروتورها زمدر ر يمتغ
 فراهم خواهد نمود. تر بزرگ يكوادروتورهاساخت  يبرا
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 مدار معادل يك موتور الكتريكي 3شكل 

 
زاويه گام و سرعت دوران روتور اصلي در  برحسبتغييرات تراست  4 شكل

 كوادروتور گام متغير

 
 فرمان پله واحد افزايش تراست پاسخ سامانه پيشران به 5شكل 

 
 سرعت دوراني روتور اصلي در زمان فرمان افزايش تراست 6شكل 

 
هاي دوراني متفاوت  برحسب تراست توليدي در سرعت "بار توان" 7شكل

 روتور اصلي
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 حداكثر ضريب شايستگي در مقادير مختلف سرعت دوران 8 شكل

 
 مختلف RPMي سيستم حلقه بسته براي ها شهيرمكان هندسي  9 شكل

 
 كانيسم گام ثابت و گام متغيرمكان هندسي دو م 10 شكل

 
 هر دو مكانيسم به ورودي پله واحد پاسخ حلقه باز 11 شكل

 
گام متغير و گام  سازي مقايسه پاسخ وضعيت و ارتفاع پرنده شبيه 12 شكل

 ثابت با استفاده از كنترلر خطي
 

 
 توان مصرفي در مانور كنترل وضعيت 13 شكل

 
 ) برحسب متر4,3,5مكان ( ) به0،0،0تغيير موقعيت از مكان ( 14 شكل

 
 پرنده (برحسب درجه) در مانور تغيير موقعيت زواياي وضعيت 15ل شك
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